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Voorstel van wet van de leden Wiebenga en
Weisglas tot wijzigïng van de Kieswet in
verband met de mogelijkheid tot instelling van
stembureaus, welke uitsluitend zijn bestemd
voor per brief uit te brengen stemmen op
diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigingen van Nederland in het
buitenland alsmede op het kabinet van de
Gouverneur van de Nederlandse Antillen
onderscheidenlijk van Aruba

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses v ',
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor
kiesgerechtigde Nederlanders die buiten Nederland werkelijke
woonplaats hebben, de procedure van stemuitbrenging per brief te
vereenvoudigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I

In de Kieswet (Stb. 1989, 423) worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

Het vijfde lid van artikel M 4 wordt vernummerd tot zesde lid.
Ingevoegd wordt een nieuw vijfde lid, luidende:
5. De burgemeester van 's-Gravenhage of de door hem daartoe
aangewezen ambtenaar zendt het ingewilligde verzoekschrift, indien
afkomstig van een persoon wiens werkelijke woonplaats is gelegen in
een land als bedoeld in artikel M 9, eerste lid, op bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen wijze zo spoedig mogelijk aan het hoofd van de
daartoe aangewezen diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van
Nederland. De ingewilligde verzoekschriften, afkomstig van personen
wier werkelijke woonplaats is gelegen in de Nederlandse Antillen of
Aruba, worden toegezonden aan het hoofd van het kabinet van de
Gouverneur van de Nederlandse Antillen of van Aruba.
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B
In artikel M 6, eerste lid, komt het onder b gestelde te luiden:
b. een aan het hoofd van de daartoe aangewezen diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland of aan
het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderschei–
denlijk van Aruba geadresseerde retourenveloppe;.

Artikel M 7, vierde lid, komt te luiden:
4. Vervolgens doet hij het stembiljet en het briefstembewijs in de
bijbehorende retourenveloppe en zendt hij deze gesloten naar:
a. het hoofd van de daartoe aangewezen diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging van Nederland, indien de werkelijke woonplaats van
verzoeker is gelegen in een land als bedoeld in artikel M 9, eerste lid, of
b. het hoofd van het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse
Antillen of van Aruba, indien de werkelijke woonplaats van verzoeker is
gelegen in de Nederlandse Antillen of Aruba of
c. de burgemeester van 's-Gravenhage, in andere gevallen dan bedoeld
onder a en b.

In artikel M 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht;
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Na «vijftien uur» wordt ingevoegd: plaatselijke tijd.
b. De woorden «de burgemeester van 's-Gravenhage» worden
vervangen door: de in artikel M 7, vierde lid, becioelde personen.
2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «De burgemeester draagt» worden vervangen door: Zij
dragen.
b. Na «negentien uur» wordt ingevoegd: plaatselijke tijd.
c. Na «artikel M 9» wordt ingevoegd: , eerste, tweede en vijfde lid.
3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de eerste volzin worden de woorden «de burgemeester»
vervangen door: de in artikel M 7, vierde lid, bedoelde personen.
b. In de tweede en derde volzin worden de woorden «de burge–
meester» vervangen door: hen.
4. In het vierde lid wordt «De burgemeester zorgt» vervangen door: De
in artikel M 7, vierde lid, bedoelde personen zorgen.

Artikel M 9 komt te luiden:
1. Onze Minister van Buitenlandse Zaken maakt tijdig voor elke
verkiezing in de Nederlandse Staatscourant bekend op welke diploma–
tieke en consulaire vertegenwoordigingen van Nederland in het
buitenland stembureaus worden gevestigd, welke uitsluitend bestemd
zijn voor per brief uit te brengen stemmen.
2. In de Nederlandse Antillen en Aruba worden stembureaus, welke
uitsluitend bestemd zijn voor per brief uit te brengen stemmen, gevestigd
op het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onder–
scheidenlijk van Aruba.
3. De in het eerste lid bedoelde vestiging vindt in ieder geval plaats in
niet tot de Europese Gemeenschappen behorende landen alwaar bij de
vorige Tweede-Kamerverkiezing ten minste vijfhonderd als kiezer geregi–
streerde Nederlanders werkelijke woonplaats hadden, tenzij een land
zodanige vestiging niet toelaat.
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De in het tweede lid bedoelde vestiging vindt plaats ongeacht het
aantal Nederlanders dat zich bij de vorige Tweede-Kamerverkiezing als
kiezer liet registreren.
4. De leden en een voldoende aantal plaatsvervangende leden van de
stembureaus, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden tijdig voor
elke verkiezing benoemd door Onze Minister van Buitenlandse Zaken,
dan wel door de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderschei–
denlijk van Aruba.
5. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage wijzen stembu–
reaus aan welke uitsluitend bestemd zijn voor per brief uit te brengen
stemmen, afkomstig van personen wier werkelijke woonplaats niet is
gelegen in een land als bedoeld in het eerste lid, noch in de Nederlandse
Antillen of in Aruba.
6. Ten aanzien van de in het eerste en vijfde lid bedoelde stembureaus
zijn artikel J 11 en artikel J 16, voor zover dat artikel betrekking heeft op
stemhokjes, niet van toepassing.
7. Voor de zitting van de in het eerste en tweede lid bedoelde stembu–
reaus kan Onze Minister van Buitenlandse Zaken, onderscheidenlijk Onze
Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, een later
aanvangstijdstip bepalen dan het in artikel J 1, tweede lid, genoemde.
Voor de zitting van de in het vijfde lid bedoelde stembureaus kunnen
burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage een later aanvangs–
tijdstip bepalen dan het in artikel J 1, tweede lid, genoemde.
8. In plaats van het in artikel J 17, eerste lid, bedoelde uittreksel
liggen op de tafel van de in het eerste, tweede en vijfde lid bedoelde
stembureaus de verzoekschriften, bedoeld in artikel M 4, vierde lid.

tn artikel N 1 wordt in de aanhef van het tweede lid «artikel M 9,
eerste lid,» vervangen door: artikel M 9, eerste, tweede of vijfde lid,.

In artikel N 2, vierde lid, wordt «artikel M 9, eerste lid» vervangen
door: artikel M 9, eerste, tweede of vijfde lid.

H
Na artikel N 2 wordt een nieuw artikel N 2a ingevoegd, luidende:
Artikel N 2a
1. Onze Minister van Buitenlandse Zaken kan in overeenstemming met
Onze Minister van Binnenlandse Zaken stembureaus als bedoeld in artikel
M 9, eerste lid, aanwijzen waarvan de zitting tot de volgende ochtend
acht uur plaatselijke tijd wordt geschorst nadat toepassing is gegeven
aan artikel N 2, vierde lid.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden hieromtrent nadere
regels gesteld.

I
Voor het bepaalde in artikel N 3 wordt het cijfer 1. geplaatst. Toege–
voegd wordt een tweede lid, luidende:
2. Indien het betreft een stembureau als bedoeld in artikel M 9, eerste,
waarvan de zitting tot de volgende ochtend acht uur plaatselijke tijd is
geschorst nadat toepassing is gegeven aan artikel N 2, vierde lid, wordt
de stembus geopend onmiddellijk na de hervatting van de zitting van het
stembureau.
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Voor het bepaalde in artikel N 5 wordt het cijfer 1. geplaatst. Toege–
voegd wordt een tweede lid, luidende:
2. Indien het betreft een stembureau als bedoeld in artikel M 9, eerste
of tweede lid, kunnen de leden van het stembureau zich doen bijstaan
door plaatsvervangende leden en door personen, werkzaam op de diplo–
matieke of consulaire vertegenwoordiging dan wel op het kabinet van de
Gouverneur van de Nederlandse Antillen of van Aruba, daartoe aan te
wijzen door de voorzitter van het stembureau.

K
Aan artikel N 9 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Indien het betreft een stembureau aïs bedoeld in artikel M 9, eerste
of tweede lid, wordt in plaats van de naam van de gemeente, de naam
van het land dan wel de aanduiding «Nederlandse Antillen» of «Aruba»
op de pakken vermeld.

Artikel N 11, tweede lid, komt te luiden:
2. Indien het betreft een stembureau als bedoeld in artikel M 9, eerste
of tweede lid, worden het procesverbaal en de verzegelde pakken ter
hand gesteld van het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegen–
woordiging dan wel van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen of
van Aruba. Deze draagt er zorg voor dat het proces-verbaal terstond op
bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze ter kennis van de
burgemeester van 's-Gravenhage wordt gebracht. Voorts draagt hij er
zorg voor dat het proces-verbaal en de verzegelde pakken, bedoeld in de
artikelen N 2 en N 9, zo spoedig mogelijk op bij algemene maatregel van
bestuur te bepalen wijze aan de burgemeester van 's-Gravenhage
worden overgebracht.

M
Na artikel N 11 wordt een nieuw artikel N 11a ingevoegd, luidende:
Artikel N 11a
1. Nadat de burgemeester van alle in zijn gemeente gevestigde
stembureaus het proces-verbaal heeft ontvangen, stelt hij ten aanzien
van iedere kandidaat en iedere lijst vast het aantal stemmen dat in zijn
gemeente op die kandidaat, onderscheidenlijk die lijst, is uitgebracht.
2. De in het eerste lid bedoelde vaststelling vindt door de burge–
meester van 's-Gravenhage eerst plaats nadat hij de hem ter kennis
gebrachte processen-verbaal van alle stembureaus, bedoeld in artikel M
9, eerste en tweede lid, heeft ontvangen.

N
Aan het eerste lid van artikel 0 1 wordt een tweede volzin toegevoegd,
luidende: De zitting van het in de gemeente 's-Gravenhage gevestigde
hoofdstembureau vangt aan om veertien uur.
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ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij
wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
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